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மே 7 இறுதிச் சுற்ுற்றசுற்றை ஒட்ட,
பிிரபிரெஞ்சு வலத-ச-சாரி குடயபிரெசுக் கட்ச

உுற்றடைவின் விளிம்பில் நிற்கிசுற்றைத
By Kumaran Ira, 5 May 2017

மன்ன்னாள் வங்கி்கிய்னாளர் இர் இம்னானுவல் ர் இமக்வல் மக்ரு்னானுக்கும் வல் மக்ரரோனுக்கும் தேசி்கிய
மன்னணித் ரோனுக்கும் தே தல் தலைவர் ர் இமரின் லு ன் லு பின் லு பென்னுக்கும் இ தலன்னுக்கும் இடையில் வல் மக்ரர் இம 7
அன்று ஜன்னாதிின் லு பெதித் வல் மக்ரரோனுக்கும் தேர்ரோனுக்கும் தேல் இறுதிச் சுற்று ந தலன்னுக்கும் இடைன் லு பின் லு பெறவிருக்கும்
நி தல் தலையில்,  பிு்னான்சின் வ் தலைத-ச்னாரி குடி்கியுசுக் கட்சி்கிய்னானத
வல் மக்ரக்னாலிச இ்கியக்கத் தலரோனுக்கும் தே பிளக்க அச்சுறுத்தகின்ற ஒரு ஆழர் இம்னான
உ தலன்னுக்கும் இடைவுக்கு மகம்ன் லு பக்னாடுத்த நிற்கிறத. வல் மக்ரக்னாலிச இ்கியக்கத்தினதம்
வல் மக்ரச்னாசலிஸ்ட் கட்சியினதம் ின் லு பெல்வல் மக்ரவறு பிரிவுகளுக்கு இ தலன்னுக்கும் இடையில்
அதிக்னாும் ர் இம்னாறிர் இம்னாறிக் ன் லு பக்னாடுக்கப்ின் லு பெட்டு வந்ரோனுக்கும் தேரோனுக்கும் தே்னான பிு்னான்சின்
1968 க்குப் பிந் தலரோனுக்கும் தே்கிய இுண்டு கட்சி அ தலர் இமப்பும தலற தரிரோனுக்கும் தேர் இம்னாக
உருக்கு தல் தலைந்த ன் லு பக்னாண்டிருக்கிறத.

LR  இன் ஜன்னாதிின் லு பெதி வல் மக்ரவட்ின் லு பெ்னாளு்னான பிு்னான்சுவ்னா ஃபிய்வல் மக்ர்கிய்னான்,
அன் லு பர் இமரிக்க்னாவுக்கு எதிு்னாக வல் மக்ரஜர்ர் இமனி ர் இமற்றும் ுஷ்்கிய்னாவுன்னுக்கும் இடைன் ஒரு
கூட்ன்னுக்கும் இடைணிக்க்னான ஆவல் மக்ர் தலை்னாச தலன தல்கிய மன் தலவத்ரோனுக்கும் தே பின்னர் ஒரு
ஊழல் வல் மக்ரர் இம்னாசடியில் ர் இம்னாட்டிக் ன் லு பக்னாண்ன்னுக்கும் இடை தலரோனுக்கும் தே அடுத்த,  அவுத
ஜன்னாதிின் லு பெதி வல் மக்ரரோனுக்கும் தேர்ரோனுக்கும் தேல் பிுச்ச்னாும் வல் மக்ரர் இம்னாசர் இம்னாக ின் லு பெ்னாதிக்கப்ின் லு பெட்ன்னுக்கும் இடைத.
மரோனுக்கும் தேல் சுற்றில் ஃபிய்வல் மக்ர்கிய்னானும் PS வல் மக்ரவட்ின் லு பெ்னாளு்னான ன் லு பின் லு பெனுவ்னா
அவல் மக்ரர் இம்னானும் ன் லு பவளிவல் மக்ர்கியற்றப்ின் லு பெட்ன்னுக்கும் இடைரோனுக்கும் தேன் பின்னர், LR,  ர் இமக்வல் மக்ரு்னானுக்கு
வ்னாக்களிக்க ஆவல் மக்ர் தலை்னாசிப்ின் லு பெவர்கள்னாகவும் நவ-ின் லு பெ்னாசிச FNக்கு
ன் லு பநருக்கர் இம்னான LR  பிரிவுகள்னாகவும் கடு தலர் இம்கிய்னாக
பிளவுின் லு பெட்டிருக்கிறத.

இுண்ன்னுக்கும் இடை்னாம் சுற்றில் லு ன் லு பின் லு பென்னுக்கு வ்னாக்களிக்க அ தலழப்பு
விடுத்ரோனுக்கும் தே ன் லு பசனட்ன்னுக்கும் இடைர்களும், ஜஜூன் சட்ன்னுக்கும் இடைர் இமன்றத் வல் மக்ரரோனுக்கும் தேர்ரோனுக்கும் தேல்களில்
வல் மக்ரின் லு பெ்னாட்டியிடும் எண்ணத்தன்னுக்கும் இடைன் இர் இம்னானுவல் ர் இமக்வல் மக்ரு்னானின் En

marche! இ்கியக்கத்தில் ன் லு பவளிப்ின் லு பெ தலன்னுக்கும் இடை்கிய்னாக இ தலணந்ரோனுக்கும் தேவர்களும்
ன் லு பவளிவல் மக்ர்கியற்றப்ின் லு பென்னுக்கும் இடை இருப்ின் லு பெரோனுக்கும் தே்னாக புரோனுக்கும் தேன்கிழ தலர் இம்கியன்று LR இன்
பிுச்ச்னாு வல் மக்ரர் இம் தலை்னாளு்னான பிு்னான்சுவ்னா ின் லு பெறுவ்னான் ன் லு பரோனுக்கும் தேரிவித்ரோனுக்கும் தே்னார். மரோனுக்கும் தேல்
சுற்றுக்குப் பின்னர்,  ின் லு பெறுவ்னான்,  “ரோனுக்கும் தேனிப்ின் லு பெட்ன்னுக்கும் இடை ம தலறயில்”  அவர்
ர் இமக்வல் மக்ரு்னானுக்கு வ்னாக்களிக்க இருப்ின் லு பெரோனுக்கும் தே்னாக கூறின்னார்.  ஆயினும்
பின்னர் அவர் RTL வ்னான் லு பன்னாலியில் பின்வருர் இம்னாறு ன் லு பரோனுக்கும் தேரிவித்ரோனுக்கும் தே்னார்:
“ர் இமரின் லு ன் லு பின் லு பென்னுன்னுக்கும் இடைன் ன் லு பநருங்குின் லு பெவர்கள் அ தலனவருவல் மக்ரர் இம
ன் லு பவளிவல் மக்ர்கியற்றப்ின் லு பெடுவ்னார்கள்....  சட்ன்னுக்கும் இடைர் இமன்ற வல் மக்ரரோனுக்கும் தேர்ரோனுக்கும் தேலுக்கு மன்ின் லு பெ்னாக
ர் இமக்வல் மக்ரு்னானுக்கு ன் லு பநருக்கர் இம்னாகும் அ தலனவருக்கும் கூன்னுக்கும் இடை,  இவல் மக்ரரோனுக்கும் தே
அணுகும தலற ரோனுக்கும் தே்னான்.”

இந்ரோனுக்கும் தே வ்னாு ஆும்ின் லு பெத்தில் வ் தலைத-ச்னாரி்கிய்னான டுப்வல் மக்ரின் லு பெ்னான்-
எய்னிவல் மக்ர்கிய்னான், லு ன் லு பின் லு பென்னுக்கு ஏற்பி தலசவு அளித்ரோனுக்கும் தேரோனுக்கும் தேற்கும் LR

இன் நிர்வ்னாகிகள் கடு தலர் இம்கிய்னாக எதிர்வி தலன்கிய்னாற்றினர்.
ஃபிய்வல் மக்ர்கிய்னான் அுச்னாங்கத்தில் ஒரு வல் மக்ரகபினட் அ தலர் இமச்சு்னாக
இருந்ரோனுக்கும் தேவரும் மூத்ரோனுக்கும் தே அுசி்கியல்வ்னாதியுர் இம்னான ன் லு பன்னுக்கும் இடை்னாமினிக்
புஸ்ன் லு பசவல் மக்ரு்னா,  ட்விட்ன்னுக்கும் இடைரில் டுப்வல் மக்ரின் லு பெ்னான்-எய்னிவல் மக்ர்கிய்னான் ஒரு ின் லு பெ்னாசிஸ்ட்
என கூறிக் கண்ன்னுக்கும் இடைனம் ன் லு பசய்ரோனுக்கும் தே்னார்.  அவர் அறிவித்ரோனுக்கும் தே்னார்:

“வல் மக்ரக்னாலிசவ்னாதி்கிய்னாக ன் லு பச்னால்லிக் ன் லு பக்னாண்ன்னுக்கும் இடை்னாலும் உண் தலர் இமயில் ஒரு
ன் லு பின் லு பெத்ரோனுக்கும் தே்னான்வ்னாதி்கிய்னான [ந்னாஜி ஒத்த தலழப்புவ்னாரோனுக்கும் தே சர்வ்னாதிக்னாரி்கிய்னான
ர் இம்னார்ஷல் பிலிப் ன் லு பின் லு பெத்ரோனுக்கும் தே்னானின் ஆரோனுக்கும் தேுவ்னாளர்]  டுப்வல் மக்ரின் லு பெ்னான்-
எய்னிவல் மக்ர்கிய்னான் சட்ன்னுக்கும் இடைர் இமன்றத் வல் மக்ரரோனுக்கும் தேர்ரோனுக்கும் தேலிலும் அவுத நகுச தலின் லு பெயிலும்
வல் மக்ரரோனுக்கும் தே்னாற்கடிக்கப்ின் லு பென்னுக்கும் இடை வல் மக்ரவண்டும். ின் லு பெச் தலச்கிய்னான ஒத்த தலழப்புவ்னாதி!”

LR  ர் இமற்றும் அரோனுக்கும் தேன் சுற்றுவட்ன்னுக்கும் இடைத்தில் வல் மக்ரர் இம்னாரோனுக்கும் தேல்கள் ன் லு பவடிக்கின்ற
நி தல் தலை தலர் இமயில் இந்ரோனுக்கும் தேக் கருத்தக்கள் வருகின்றன.  மரோனுக்கும் தேல் சுற்றில்
ஃபிய்வல் மக்ர்கிய்னான் ன் லு பவளிவல் மக்ர்கியற்றப்ின் லு பெட்ன்னுக்கும் இடை பின்னர்,  ஓர்ின் லு பெ்னால்
திருர் இமணத்தக்கு விவல் மக்ரு்னாரோனுக்கும் தேர் இம்னான அ தலனவருக்குர் இம்னான இ்கியக்கம்
(Manif  pour  tous) உள்ளிட்ன்னுக்கும் இடை அதி-வ் தலைத உணர்வுகளுக்கு
விண்ணப்ின் லு பெம் ன் லு பசய்யும் விரோனுக்கும் தேத்திவல் மக்ர் தலைவல் மக்ர்கிய அவர் பிுச்ச்னாும்
வல் மக்ரர் இமற்ன் லு பக்னாண்டு வந்திருந்ரோனுக்கும் தே்னார் என்றவல் மக்ரின் லு பெ்னாதிலும் லு ன் லு பின் லு பென்னுக்கு
எதிு்னாய் ர் இமக்வல் மக்ரு்னானுக்கு ஆரோனுக்கும் தேுவ்னாய் வ்னாக்களிக்க ஃபிய்வல் மக்ர்கிய்னான்
அ தலழப்பு விடுத்திருந்ரோனுக்கும் தே்னார்.

ர் இமக்வல் மக்ரு்னா தலன வழின் லு பர் இம்னாழிந்ரோனுக்கும் தே LR நிர்வ்னாகிகளில் மன்ன்னாள்
ஜன்னாதிின் லு பெதி்கிய்னான நிக்வல் மக்ரக்னா் தலை்னா ச்னார்க்வல் மக்ரக்னாசி,  மன்ன்னாள் பிுரோனுக்கும் தேர் இமர்கள்
அன் லு ப் தலைன் ஜஜூப்வல் மக்ரின் லு பெ, வல் மக்ரஜ்னான்-பி்கியர் ுஃப்ு்னான்,  ர் இமற்றும் வல் மக்ரசவிவல் மக்ர்கிய
வல் மக்ரின் லு பெர்த்வல் மக்ரு்னாண்ட் ஆகிவல் மக்ர்கிய்னாரும் இன்னுக்கும் இடைம்ன் லு பின் லு பெற்றிருந்ரோனுக்கும் தேனர்.  மரோனுக்கும் தே் தலை்னாம்
சுற்றுக்குப் பின்னர்,  ஜஜூப்வல் மக்ரின் லு பெ அறிவித்ரோனுக்கும் தே்னார்:  “எந்ரோனுக்கும் தேத் ரோனுக்கும் தே்கியக்கமம்
இல்் தலை்னார் இமல், இந்ரோனுக்கும் தே ஞ்னாயிறன்று இுவு, அதி வ் தலைதக்கு, பிு்னான் தலச
வல் மக்ரின் லு பெுழிவுக்கு இட்டுச்ன் லு பசல்் தலைத்ரோனுக்கும் தேக்க ஒரு அதிவ் தலைதக்கு,  எதிு்னான
வல் மக்ரின் லு பெ்னாு்னாட்ன்னுக்கும் இடைத்தில் இர் இம்னானுவல் ர் இமக்வல் மக்ரு்னா தலன ஆரோனுக்கும் தேரிக்க ந்னான் மடிவு
ன் லு பசய்கிவல் மக்ரறன்.”

“லு ன் லு பின் லு பென்னுக்கு எதிு்னாக வ்னாக்களிக்க அ தலழப்பு வின்னுக்கும் இடை ர் இமறுத்ரோனுக்கும் தே
அுசி்கியல் நண்ின் லு பெர்க தலள” ரோனுக்கும் தே்னான் எச்சரித்ரோனுக்கும் தேரோனுக்கும் தே்னாக வல் மக்ரின் லு பெர்த்வல் மக்ரு்னாண்ட் Le

Point இரோனுக்கும் தேழின்னுக்கும் இடைம் ன் லு பரோனுக்கும் தேரிவித்ரோனுக்கும் தே்னார், “ஒரு ஜன்னாதிின் லு பெதித் வல் மக்ரரோனுக்கும் தேர்ரோனுக்கும் தேல் என்ின் லு பெத
ந்னாம் என்ன ர் இம்னாதிரி்கிய்னான சமூகத் தலரோனுக்கும் தே விரும்புகிவல் மக்ரற்னாம் என்ற
ன் லு பரோனுக்கும் தேரிவ்னாகும்” என்ற அவர், LR “உள்மகர் இம்னாய் சரிந்த அமிழும்
அின் லு பெ்னா்கியத்திற்கு”  மகம்ன் லு பக்னாடுத்திருப்ின் லு பெரோனுக்கும் தே்னாக வல் மக்ரர் இமலும் வல் மக்ரசர்த்தக்
ன் லு பக்னாண்ன்னுக்கும் இடை்னார்.

LR இன் ன் லு பின் லு பெரும்ின் லு பெகுதியினர் ர் இமக்வல் மக்ரு்னானுக்குப் பின்ன்னால்
அணிதிுள்கின்ற அவல் மக்ரரோனுக்கும் தேவல் மக்ரநுத்தில்,  ச்னார்க்வல் மக்ரக்னாசிக்கு ன் லு பநருக்கர் இம்னான
LR அங்கத்ரோனுக்கும் தேவர்கள் ின் லு பெ் தலைரும் ர் இமக்வல் மக்ரு்னானுக்கும் லு ன் லு பின் லு பென்னுக்கும்
இ தலன்னுக்கும் இடையில் ன் லு பரோனுக்கும் தேரிவி தலன ன் லு பசய்்கிய ர் இமறுத்த வருகின்றனர்.
ச்னார்க்வல் மக்ரக்னாசி ஜன்னாதிின் லு பெதி்கிய்னாக இருந்ரோனுக்கும் தேவல் மக்ரின் லு பெ்னாத அவருக்கு உ தலு
எழுதி ன் லு பக்னாடுத்ரோனுக்கும் தேவரும், FN வ்னாக்க்னாளர்களுக்கு அதிவ் தலைத
வல் மக்ரரோனுக்கும் தேசி்கியவ்னாரோனுக்கும் தே விண்ணப்ின் லு பெங்க தலளச் ன் லு பசய்்கிய அறிவுறுத்தி
வருின் லு பெவருர் இம்னான ன் லு பான ஹென்றி வல் மக்ரகய்வல் மக்ரன்னா, LR இன் த தலணத் ரோனுக்கும் தே தல் தலைவர்
வல் மக்ர் தலை்னாவல் மக்ரு்னான் வல் மக்ரவ்னாக்கிவல் மக்ர்கிய,  ர் இமற்றும் மன்னணி அங்கத்ரோனுக்கும் தேவர்கள்னான
கிறிஸ்டின் புத்ரோனுக்கும் தே்னான்,  எரிக் சிவல் மக்ர்கிய்னாட்டி ர் இமற்றும் தி்கியரி ர் இமரி்கிய்னானி



ஆகிவல் மக்ர்கிய்னாரும் இதில் இன்னுக்கும் இடைம்ன் லு பின் லு பெறுவர்.  ன் லு பான ஹென்றி வல் மக்ரகய்வல் மக்ரன்னா
கூறு தலகயில்,  “ர் இமக்வல் மக்ரு்னானுக்கு வ்னாக்களிப்ின் லு பென் லு பரோனுக்கும் தேன்ின் லு பெத ந்னான்
எதிர்க்கின்ற அ தலர் இமப்பும தலறக்கு வ்னாக்களிப்ின் லு பெரோனுக்கும் தே்னாகும்” என்ற்னார்.

ர் இமக்வல் மக்ரு்னானுக்கு வழின் லு பர் இம்னாழி்கிய ர் இமறுத்ரோனுக்கும் தே வல் மக்ர் தலை்னாவல் மக்ரு்னான் வல் மக்ரவ்னாக்கிவல் மக்ர்கிய,
ஜஜூன் சட்ன்னுக்கும் இடைர் இமன்றத் வல் மக்ரரோனுக்கும் தேர்ரோனுக்கும் தேலில் LR கவனம் ன் லு பசலுத்ரோனுக்கும் தே
அ தலழப்புவிடுத்ரோனுக்கும் தே்னார். “இர் இம்னானுவல் ர் இமக்வல் மக்ரு்னா தலனச் சுற்றி நிற்ின் லு பெவல் மக்ரரோனுக்கும் தே்னாடு
ர் இமட்டுவல் மக்ரர் இம எனத அுசி்கியல் உருவ்னாக்கத்தின் ின் லு பெதி் தலை்னாக அ தலர் இமவ தலரோனுக்கும் தே
ந்னான் விரும்ின் லு பெவில் தல் தலை. ந்னான் ன் லு பரோனுக்கும் தேளிவ்னாகச் ன் லு பச்னால்வல் மக்ரவன்:
ர் இமக்வல் மக்ரு்னா தலனச் சுற்றி்கிய ஒரு கூட்ன்னுக்கும் இடைணியில் ந்னான் வல் மக்ரசுர் இம்னாட்வல் மக்ரன்னுக்கும் இடைன்,
ஏன் லு பனன்ற்னால் ந்னாம் அவல் மக்ரரோனுக்கும் தே உறுதிப்ின் லு பெ்னாடுக தலளக்
ன் லு பக்னாண்டிருக்கவில் தல் தலை.”

இந்ரோனுக்கும் தே வல் மக்ரர் இம்னாரோனுக்கும் தேல்கள் ன் லு பரோனுக்கும் தே்னான்னுக்கும் இடைருர் இம்னான்னால் கட்சி உ தலன்னுக்கும் இடைவு க்னாணும்
அின் லு பெ்னா்கியத்தில் உள்ளரோனுக்கும் தே்னாக எரிக் வல் மக்ரவர்த் ர் இமற்றும் பின் லு புஞ்சு
ன் லு பசனட்டின் ரோனுக்கும் தே தல் தலைவு்னான ன் லு பஜு்னார் ் தலை்னார்வல் மக்ரச உள்ளின்னுக்கும் இடை LR

நிர்வ்னாகிகளின் ஒரு அடுக்கு எச்சரிக் தலக ன் லு பசய்கிறத.  LR இன்
கன்னுக்கும் இடை தலர் இமகளில் ”நர் இமத உறுதிப்ின் லு பெ்னாடுக தலள ின் லு பெகிர்ந்த ன் லு பக்னாள்கின்ற
ர் இமக்களத அுசி்கியல் இ்கியக்கத் தலரோனுக்கும் தே உ தலன்னுக்கும் இடைத்த வின்னுக்கும் இடை்னார் இமல் இருப்ின் லு பெத.
… வல் மக்ரரோனுக்கும் தே்னால்வியின் கடுஞ்சு தலவயுன்னுக்கும் இடைன் பிளவின் சு தலவகளும்
வல் மக்ரசர்ந்ரோனுக்கும் தே்னால் அத ந்னாம் உள்மகர் இம்னாக அமிழ்ந்த வல் மக்ரின் லு பெ்னாக இட்டுச்
ன் லு பசல்் தலைக் கூடும் அவ்வ்னாறு நன்னுக்கும் இடைவ்னார் இமல் ின் லு பெ்னார்த்தக் ன் லு பக்னாள்வத”
ஆகி்கிய தலவயும் இன்னுக்கும் இடைம்ன் லு பின் லு பெற்றுள்ளரோனுக்கும் தே்னாகவும் ் தலை்னார்வல் மக்ரச ன் லு பரோனுக்கும் தேரிவித்ரோனுக்கும் தே்னார். 

பின் லு புஞ்சு அுசி்கியல் ஸ்ரோனுக்கும் தே்னாின் லு பெகம் ன் லு பவகுவ்னாக வ் தலை தலரோனுக்கும் தே வல் மக்ரந்னாக்கித்
திரும்புகின்ற நி தல் தலையில்,  அத ஒரு வு் தலை்னாற்று ன் லு பநருக்கடி்கிய்னால்
கிழிின் லு பெட்டுக் ன் லு பக்னாண்டிருக்கிறத என்ின் லு பெ தலரோனுக்கும் தேவல் மக்ர்கிய இத்ரோனுக்கும் தே தலக்கிய
கருத்தக்கள் அடிக்வல் மக்ரக்னாடிட்டுக் க்னாட்டுகின்றன.

குடி்கியுசுக் கட்சி என்ின் லு பெத, இுண்ன்னுக்கும் இடை்னாம் உ் தலைகப் வல் மக்ரின் லு பெ்னாரின் சர் இம்கியத்தில்
பின் லு புஞ்சு ந்னாஜி-எதிர்ப்பி்கியக்கத்தில் இருந்ரோனுக்கும் தே மரோனுக்கும் தே் தலை்னாளித்தவ-
ஆரோனுக்கும் தேுவு சக்திகளத ன் லு பின் லு பெரும்ின் லு பெ்னான் தலர் இமயினரின் ரோனுக்கும் தே தல் தலைவு்னாக
இருந்ரோனுக்கும் தேவரும்,  ந்னாஜி ஆக்கிுமிப்புக்கு எதிு்னாக ஸ்ு்னாலினிச
பின் லு புஞ்சு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியுன்னுக்கும் இடைன் (PCF) கூட்ன்னுக்கும் இடைணி
வல் மக்ரசர்ந்ரோனுக்கும் தேவருர் இம்னான ன் லு பஜனு்னால் ச்னார்ல்ஸ் டு வல் மக்ரக்னாலின்
ின் லு பெ்னாும்ின் லு பெரி்கியத் தலரோனுக்கும் தே பிுதிநிதித்தவம் ன் லு பசய்ின் லு பெவர்கள்னாக கூறிக்
ன் லு பக்னாள்கின்ற சக்திகளின் வழிவருவரோனுக்கும் தே்னாகும்.  பிு்னான்சின் ந்னாஜி-
ஒத்த தலழப்புவ்னாரோனுக்கும் தே ஆட்சி வீழ்ந்ரோனுக்கும் தேரோனுக்கும் தேற்குப் பின்னர், டு வல் மக்ரக்னாலும்
PCFஉம் ன் லு பரோனுக்கும் தே்னாழி் தலை்னாள வர்க்கத்தில் ன் லு பவடித்ரோனுக்கும் தே புுட்சிகுப்
வல் மக்ரின் லு பெ்னாு்னாட்ன்னுக்கும் இடைங்க தலள ஒடுக்கினர்.  மன்னணி ஒத்த தலழப்புவ்னாதிகள்
ின் லு பெ் தலைரும் சட்ன்னுக்கும் இடைத்தின் பிடியில் இருந்த ரோனுக்கும் தேப்பிக்கவும்,  FN ர் இமற்றும்
வல் மக்ரச்னாசலிஸ்ட் கட்சி உள்ளின்னுக்கும் இடை வல் மக்ரின் லு பெ்னாருக்குப் பிந் தலரோனுக்கும் தே்கிய பிு்னான்சின்
மன்னணிக் கட்சிக தலள ஸ்ரோனுக்கும் தே்னாபிக்கவும் அவர்கள் அனுர் இமதித்ரோனுக்கும் தேனர்.

இுண்ன்னுக்கும் இடை்னாம் உ் தலைகப் வல் மக்ரின் லு பெ்னாருக்குப் பின்னர் சமூகப் புுட்சி தல்கிய
ரோனுக்கும் தேவிர்ப்ின் லு பெரோனுக்கும் தேற்க்னாகவும், ஐவல் மக்ரு்னாப்பி்கிய மரோனுக்கும் தே் தலை்னாளித்தவத் தலரோனுக்கும் தே மீண்டும்
கட்டின் லு ப்கியழுப்புவரோனுக்கும் தேற்க்னாகவும், அன் லு பர் இமரிக்க்னா ஐவல் மக்ரு்னாப்ின் லு பெ்னாவுக்கு
அளித்ரோனுக்கும் தே ின் லு பெ்னாரி்கிய நிதி உரோனுக்கும் தேவிரோனுக்கும் தே்னான், டு வல் மக்ரக்னாலின் வல் மக்ரரோனுக்கும் தேசின் லு பெற்று
விண்ணப்ின் லு பெங்களுக்கும் PCF இன் வர்க்க-ஒத்த தலழப்புவ்னாரோனுக்கும் தேக்
ன் லு பக்னாள் தலகக்குர் இம்னான புறநி தல் தலை அடிப்ின் லு பெ தலன்னுக்கும் இடை்கிய்னாக அ தலர் இமந்திருந்ரோனுக்கும் தேத.
ஸ்ு்னாலினிசத்தன்னுக்கும் இடைன்னான வல் மக்ரின் லு பெ்னார்க்க்னா் தலை கூட்ன்னுக்கும் இடைணியின் அுசி்கியல்
ின் லு பெ்னாும்ின் லு பெரி்கியத்தி தலன ச்னார்ந்த,  வல் மக்ரக்னாலிசவ்னாதிகள்,  வல் மக்ரின் லு பெ்னாருக்கு
உன்னுக்கும் இடைனடி்கிய்னாக பின்வந்ரோனுக்கும் தே ரோனுக்கும் தேச்னாப்ரோனுக்கும் தேங்களில் ன் லு பரோனுக்கும் தே்னாழி் தலை்னாள வர்க்கத்திற்கு
அளிக்கப்ின் லு பெட்ன்னுக்கும் இடை வும்புின் லு பெட்ன்னுக்கும் இடை என்ற்னாலும் நன்குணுத்ரோனுக்கும் தேக்கரோனுக்கும் தே்னான
விட்டுக்ன் லு பக்னாடுப்புகள் ர் இமற்றும் வ்னாக்குறுதிக தலள ரோனுக்கும் தேர் இமத ஆட்சிக்கு
அடித்ரோனுக்கும் தேளர் இம்னாகக் ன் லு பக்னாள்ள மடிந்ரோனுக்கும் தேத.

“ன் லு பின் லு பெ்னாருள்னாரோனுக்கும் தே்னாு ர் இமற்றும் நிதி பிுபுத்தவங்க தலள” மரோனுக்கும் தே் தலை்னாளித்தவ
ன் லு பின் லு பெ்னாருள்னாரோனுக்கும் தே்னாுத்தின் கட்டுப்ின் லு பெ்னாட் தலன்னுக்கும் இடைக் ன் லு பக்னாண்டிருப்ின் லு பெதில் இருந்த

ன் லு பவளிவல் மக்ர்கியற்றுவரோனுக்கும் தேற்கும்,  ஜனந்னா்கியக உரி தலர் இமகளுக்கு
ர் இமதிப்ின் லு பெளிக்கின்ற ஒரு சமூக ந் தலை உரோனுக்கும் தேவி அு தலச அ தலர் இமப்ின் லு பெரோனுக்கும் தேற்கும்,
ஐவல் மக்ரு்னாப்ின் லு பெ்னா மீண்டும் இுண்டு உ் தலைகப் வல் மக்ரின் லு பெ்னார்களின்
ின் லு பெடுன் லு பக்னா தல் தலைக்கு திரும்ின் லு பெ்னார் இமல் இருப்ின் லு பெ தலரோனுக்கும் தே உறுதின் லு பசய்வரோனுக்கும் தேற்கும்
அவர்கள் வ்னாக்குறுதி்கியளித்ரோனுக்கும் தேனர்.

வல் மக்ரச்னாவி்கியத் ஒன்றி்கியத்தின் க தல் தலைப்பு,  ஸ்ு்னாலினிசக் கட்சிகளத
உருக்கு தல் தலைவு ர் இமற்றும் வல் மக்ரச்னாவி்கியத்தக்குப் பிந் தலரோனுக்கும் தே்கிய ஐவல் மக்ரு்னாப்பி்கிய
மரோனுக்கும் தே் தலை்னாளித்தவத்தின் ஆழர் இம்னான ன் லு பநருக்கடி ஆகி்கியவற்றின்
பின்னர் இந்ரோனுக்கும் தேப் ன் லு பின் லு பெ்னாறிம தலறகள் சீர்ப்ின் லு பெடுத்ரோனுக்கும் தே மடி்கிய்னாரோனுக்கும் தே அளவுக்கு
ன் லு பந்னாருங்கி விட்ன்னுக்கும் இடைன.  PCF, டு வல் மக்ரக்னாலுன்னுக்கும் இடைன் ஒத்த தலழப்ின் லு பெரோனுக்கும் தேற்க்னான
அடிப்ின் லு பெ தலன்னுக்கும் இடை தல்கிய அ தலர் இமத்தத் ரோனுக்கும் தேந்ரோனுக்கும் தே சமூக விட்டுக்ன் லு பக்னாடுப்புகள்,
ர் இமற்றும் வல் மக்ரச்னாவி்கியத் ஒன்றி்கியத்தின் இருப்பின்னால் ஐவல் மக்ரு்னாப்பி்கிய
ஏக்னாதிின் லு பெத்தி்கிய அுசுகளின் மீத திணிக்கப்ின் லு பெட்டிருந்ரோனுக்கும் தே
இு்னாணுவரீதி்கிய்னான ஒதங்கியிருப்புகள் ஆகி்கிய தலவ க்னாண்னார் இமல்
வல் மக்ரின் லு பெ்னாய்விட்ன்னுக்கும் இடைன.  இப்வல் மக்ரின் லு பெ்னாத ஐவல் மக்ரு்னாப்பி்கிய ஒன்றி்கியம் சிக்கன
நன்னுக்கும் இடைவடிக் தலககள் ர் இமற்றும் வல் மக்ரின் லு பெ்னார் ஆகி்கியவற் தலறத் திணிப்ின் லு பெரோனுக்கும் தேற்க்னான
ஒரு எந்திும் ஆக ன் லு பச்கியல்ின் லு பெடுகிறத,  அத்தன்னுக்கும் இடைன் பிு்னான்சில் PS

இன் அவசுக்னா் தலை சட்ன்னுக்கும் இடை நி தல் தலையின் கீழ் இுண்டு ஆண்டுகள்னாக
ஜனந்னா்கியக உரி தலர் இமகள் நிறுத்தி  தலவக்கப்ின் லு பெட்டிருக்கின்றன.

ின் லு பெ் தலை ரோனுக்கும் தேச்னாப்ரோனுக்கும் தே க்னா் தலைங்களில்,  டு வல் மக்ரக்னாலுக்கு LR அ தலழப்புவிடுவத
எந்ரோனுக்கும் தேவ தலகயிலும் அரோனுக்கும் தேன் கன் தலனக தலள இ தலணப்ின் லு பெதில் உரோனுக்கும் தேவ்னாரோனுக்கும் தே
ன் லு பவற்று வ்னாய்வீச்ச்னாக ஆகியிருக்கிறத. குறிப்பின்னுக்கும் இடைத்ரோனுக்கும் தேக்கவிரோனுக்கும் தேத்தில்,
ச்னார்க்வல் மக்ரக்னாசியின் 2007-12  ின் லு பெரோனுக்கும் தேவிக்க்னா் தலைத்தின் வல் மக்ரின் லு பெ்னாத FN இன்
வ்னாக்க்னாளர்களுக்கு விண்ணப்பிக்கும் நிக்வல் மக்ரக்னா் தலை்னா ச்னார்க்வல் மக்ரக்னாசி
ர் இமற்றும் ன் லு பான ஹென்றி வல் மக்ரகய்வல் மக்ரன்னாவின் மூவல் மக்ர் தலை்னாின் லு பெ்னா்கியத் தலரோனுக்கும் தே ஏற்கும்
விரோனுக்கும் தேர் இம்னாக,  அவர்கள் அ தலனவரும் வ் தலைத வல் மக்ரந்னாக்கி ன் லு பவகுதூும்
திரும்பினர்.

ர் இமக்வல் மக்ரு்னான் லு ன் லு பின் லு பென் தலனக் க்னாட்டிலும் ஒரு கு தலறந்ரோனுக்கும் தே தீ தலர் இம தல்கிய
பிுதிநிதித்தவம் ன் லு பசய்்கியவில் தல் தலை,  ர் இம்னாற்னாக ன் லு பரோனுக்கும் தே்னாழி் தலை்னாளர்களுக்கு
எதிு்னான ஐவல் மக்ரு்னாப்பி்கிய மரோனுக்கும் தே் தலை்னாளித்தவத்தின் எதிர்ப்புுட்சிகுத்
ரோனுக்கும் தே்னாக்குரோனுக்கும் தேலில் ஒரு மன்வல் மக்ரனறி்கிய கட்ன்னுக்கும் இடைத் தலரோனுக்கும் தேவல் மக்ர்கிய குறிக்கிறத.
வல் மக்ரச்னாசலிஸ்ட் கட்சி அுச்னாங்கத்தின் ஒரு மன்ன்னாள் அ தலர் இமச்சு்னான
இவர், PS இன் அவசுக்னா் தலை நி தல் தலை சட்ன்னுக்கும் இடைத் தலரோனுக்கும் தே ின் லு பெு்னார் இமரிப்ின் லு பெரோனுக்கும் தேற்கும்
அரோனுக்கும் தேன் பிற்வல் மக்ரின் லு பெ்னாக்குத்ரோனுக்கும் தேனர் இம்னான ன் லு பரோனுக்கும் தே்னாழி் தலை்னாளர் சட்ன்னுக்கும் இடைத் தலரோனுக்கும் தே
ின் லு பெ்கியன்ின் லு பெடுத்தி வல் மக்ரர் இம்னாசர் இம்னான சிக்கன நன்னுக்கும் இடைவடிக் தலகக தலள
திணிப்ின் லு பெரோனுக்கும் தேற்கும் ர் இமட்டும் வ்னாக்குறுதி்கியளிக்கவில் தல் தலை, ஒரு வல் மக்ரின் லு பெ்னாரின்
சக்னாப்ரோனுக்கும் தேர் இம்னாக அவர் கணிக்கின்ற ஒன்றில் வல் மக்ரின் லு பெ்னாரிடுவரோனுக்கும் தேற்க்னாக
கட்ன்னுக்கும் இடை்னா்கிய இு்னாணுவ வல் மக்ரச தலவ தல்கிய மீண்டும் ன் லு பக்னாண்டுவருவரோனுக்கும் தேற்கும்
அவர் வ்னாக்குறுதி்கியளித்திருக்கிற்னார்.

இரு கட்சி அ தலர் இமப்பும தலறயின் வீழ்ச்சியும் ஒட்டுன் லு பர் இம்னாத்ரோனுக்கும் தே
அுசி்கியல் ஸ்ரோனுக்கும் தே்னாின் லு பெகமம் வ் தலைத வல் மக்ரந்னாக்கி நகர்ந்திருப்ின் லு பெதம் வல் மக்ரச்னாசலிச
சர் இமத்தவக் கட்சியின் (Parti  de  l’ galit  socialiste)  é é ின் லு பெகுப்ின் லு பெ்னாய் தலவ
ஊர்ஜிரோனுக்கும் தேப்ின் லு பெடுத்தியிருக்கின்றன.  ஜன்னாதிின் லு பெதித் வல் மக்ரரோனுக்கும் தேர்ரோனுக்கும் தே தல் தலை
ன் லு பச்கியலூக்கத்தன்னுக்கும் இடைன் புறக்கணிப்ின் லு பெரோனுக்கும் தேற்கும்,  ர் இமக்வல் மக்ரு்னான் ர் இமற்றும் லு
ன் லு பின் லு பென் இருவுத பிற்வல் மக்ரின் லு பெ்னாக்கு ன் லு பக்னாள் தலகக தலளயும்
அம்ின் லு பெ் தலைப்ின் லு பெடுத்தவரோனுக்கும் தேற்கும், ன் லு பரோனுக்கும் தே்னாழி் தலை்னாளர்கள் ர் இமற்றும் இ தலளஞர்கள்
ர் இமத்தியில் அவர்கள் இருவருக்கும் இருக்கும் எதிர்ப் தலின் லு பெ
ஊக்குவிப்ின் லு பெரோனுக்கும் தேற்கும்,  ஞ்னாயிறன்று எந்ரோனுக்கும் தே வ் தலைத-ச்னாரி வல் மக்ரவட்ின் லு பெ்னாளர்
ஜன்னாதிின் லு பெதி ின் லு பெரோனுக்கும் தேவி தல்கிய ன் லு பவல்கின்ற வல் மக்ரின் லு பெ்னாதம் அவருக்கு எதிு்னாக
ஒரு புுட்சிகு ர் இமற்றும் சர்வவல் மக்ரரோனுக்கும் தேசி்கிய மன்வல் மக்ரன்னாக்கின்
அடிப்ின் லு பெ தலன்னுக்கும் இடையில் வல் மக்ரவ தல் தலைநிறுத்ரோனுக்கும் தேங்கள் ர் இமற்றும் ஆர்ப்ின் லு பெ்னாட்ன்னுக்கும் இடைங்களில்
ன் லு பரோனுக்கும் தே்னாழி் தலை்னாள வர்க்கத் தலரோனுக்கும் தே அணிதிுட்டுவரோனுக்கும் தேற்க்னாக வல் மக்ரின் லு பெ்னாு்னாடுவரோனுக்கும் தேற்கும்
வல் மக்ரச்னாசலிச சர் இமத்தவக் கட்சி அ தலழப்பு விடுக்கிறத.


